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Napovednik  

Evro-pf  

Poletni urnik knjižnice Evropske pravne fakultete 

 

Obveščamo vas, da bo v času od 6.7. do 25.8.2015  

Knjižnica Evropske pravne fakultete odprta od 

ponedeljka do četrtka med 9:00 in 15:00 in ob petkih 

med 9:00 in 14:00 ter zaprta v času od 17.7. do 

24.7.2015 in od 10.8. do 14.8.2015. 

Hvala za razumevanje! 

Evro-pf  

Vabilo na nastopno predavanje dr. Boštjana Kerblerja 

 

Skladno z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev na Evropski pravi fakulteti bo imel dr. Boštjan Kerbler pred 

imenovanjem v naziv docent za predmetno področje »Pravo in management 

nepremičnin« nastopno predavanje z naslovom: »Lastniška stanovanja in starejši v 

Sloveniji: bivanje starejših ljudi v lastnem stanovanju s pomočjo informacijsko-

komunikacijskih tehnologij.« 

Predavanje bo v petek, 10. julija 2015 ob 11.00 uri na Evropski pravni fakulteti, 

Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana ( predavalnica P3). 

Vljudno vabljeni! 

Izr. prof. dr. Marko Novak 

dekan 
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Evro-pf  

2. Poletna šola “S kariernimi veščinami za boljši vstop na trg dela” 

 
Bi radi pridobili ključna znanja in izboljšali sposobnosti za uspešnejši prodor na trg dela? 

Pridružite se nam od 7. do 11. septembra 2015 na 2. POLETNI ŠOLI »S kariernimi 

veščinami za boljši vstop na trg dela«, ki jo organizira Karierni center Evropske pravne 

fakultete v sodelovanju z VIRS Primorske Nova Gorica. 

Pred prijave zbiramo do 10.julija 2015 na: karierni.center@evro-pf.si 

Več informacij v priloženem vabilu. 

Vabljeni! 

  

mailto:%20karierni.center@evro-pf.si


E-NOVICE EVRO-PF 

3 

 

Evro-pf  

Poletna šola »(U)pravne veščine« 

 

Evropska pravna fakulteta bo skupaj s Fakulteto za državne in evropske študije 

organizirala poletno šolo 2015 z naslovom »(U)pravne veščine«, ki bo potekala od 14. 

do 18. septembra 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani.  

O poletni šoli: 

V skladu z bolonjsko reformo v visokem šolstvu naj bi študijski proces bolj povezal teorijo 

s prakso, nekako po starem reku: teoria sine praxis sicut rota sine axis, praxis sine teoria 

sicut rota sine via. To ne pomeni le dejstva, da je treba v študij prava vključiti čim več 

kazuistike oz. primerov iz pravne prakse, temveč tudi to, da je treba študentkam in 

študentom poleg rednih predmetov ponuditi tudi nekatere vsebine, ki se ukvarjajo z 

določenimi veščinami, ki so pomembne in koristne za pravnikovo praktično delo.  

Nekaj od učne vsebine, ki je na programu tokratne poletne šole, se tako ali tako že 

podaja v okviru obveznih predmetov, toda zaradi obsega snovi teh predmetov, so 

študentke in študenti prepogosto prikrajšani za praktične informacije oz. urjenje v 

obvladovanju tovrstnih veščin.  

Udeleženke in udeleženci poletne šole bodo pod vodstvom odvetnika in profesorja 

prava prvi dan spoznavali posebnosti ter tehniko pisanja najbolj tipičnih pravnih 

poslov in predlagalnih aktov, kar je domala vsakodnevno opravilo v praksi na 

pravnem in upravnopravnem področju.  

Drugi dan bodo pod taktirko dolgoletnega vodje oz. namestnika vodje Službe Vlade 

za zakonodajo in tudi profesorja prava udeleženke ter udeleženci poletne šole 

spoznavali nomotehniko v praktičnem svetu sestavljanja in pregledovanja splošnih 

pravnih aktov.  

Tretji dan bo sledila predstavitev tehnik ter specifičnosti javnega nastopanja pod 

vodstvom dolgoletne trenerke in učiteljice javnega nastopanja, saj tudi pri pravnici in 

pravniku v vsakdanji praksi še kako pridejo v poštev retorične veščine.  
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Četrti dan bo na sporedu predstavitev specifičnosti ter tipičnih napak pri pisanju 

pravnih besedil, ki imajo glede na druga besedila svoje posebnosti. Vodil jo bo 

profesor prava, ki se že daljši čas ukvarja s posebnostmi pravnega jezika.  

Zadnji dan pa bo posvečen pisanju sodbe in primerjavi, ob upoštevanju razlik, s 

pisanjem leposlovnega dela. Nastopil bo dolgoletni sodnik in slovenski pisatelj, ki je še 

kako vešč obeh načinov pisnega izražanja.  

Poletna šola ni namenjena le študentkam in študentom prava, temveč tudi drugih 

sorodnih študijskih področij, ki v svojih programih vsebujejo tudi pravne predmete in 

katerih delov v praksi bo tudi zahtevalo znanja praktičnih veščin.  

Poleg študentov so na poletno šolo vabljeni tudi mlajši diplomanti in diplomantke 

pravnih in drugih fakultet.  

Prijava in dodatne informacije: 

Kotizacija znaša 100 eur ( z vključenim DDV), ki se poravna do začetka poletne šole. 

Poletna šola se bo izvajala na naslovu Evropska pravna fakulteta, Cankarjevo nabrežje 

11, 1000 Ljubljana.  

Število mest je omejeno, v primeru premajhnega števila prijav poletna šola ne bo 

izvedena. Na podlagi aktivne udeležbe bodo udeleženci prejeli kreditne točke v višini 

enega izbirnega predmeta.  

Prijavo pošljite na elektronski naslov info.ljubljana@evro-pf.si ali na naslov: Evropska 

pravna fakulteta Cankarjevo nabrežje 11 1000 Ljubljana  

Skrajni rok za prijavo je 7. september 2015. 

 

Več informacij o poletni šoli najdete na povezavi http://evro-

pf.si/media/website/2015/07/Poletna-%C5%A1ola.pdf.  

  

http://evro-pf.si/media/website/2015/07/Poletna-%C5%A1ola.pdf
http://evro-pf.si/media/website/2015/07/Poletna-%C5%A1ola.pdf
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Evro-pf  

Nagradni razpis ob dnevu Združenih narodov 

 
Društvo za Združene narode za Slovenijo razpisuje nagrade 

za najboljša diplomska, magistrska in doktorska dela s 

področja delovanja Organizacije združenih narodov, 

obranjena med 1. avgustom 2014 in 31. julijem 2015.  

Prijave sprejemamo do 1. avgusta 2015 na sedežu 

Društva za Združene narode za Slovenijo (Cankarjeva 1/II, 

Ljubljana). 

Več informacij o razpisu je na voljo na spletni strani 

http://www.unaslovenia.org/danZN . 

Evro-pf  

Prijavni roki za vpis na dodiplomski in podiplomski študij na Evropski 

pravni fakulteti 

 

 

  

http://www.unaslovenia.org/danZN
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Novice 

Evro-pf  

NOVO - magistrski študijski program »Civilno in gospodarsko pravo« 

 

Obveščamo vas, da je Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu izdala 

sklep o akreditaciji novega magistrskega študijskega programa »Civilno in 

gospodarsko pravo«.  

Predmetnik: 

1. semester: 

 Institucije obligacijskega prava (6KT)  

 Institucije stvarnega prava (6KT)  

 Civilno procesno pravo: izbrane teme (5KT)  

 Pravo družb EU (5KT) Mednarodno zasebno pravo (4KT)  

 Varstvo človekovih pravic v izvršilnem pravi in pravu nepravdnih postopkov 

(4KT) 

2. semester: 

 Pravo gospodarskih družb (6KT)  

 Pravo intelektualne lastnine (5KT)  

 Pravni posli gospodarskega prava (5KT)  

 Arbitražno pravo (5KT)  

 Pravo vrednostnih papirjev (5KT)  

 Delovno in socialno pravo: izbrane teme (4KT) 

3. semester: 

 Pravo insolvenčnih postopkov (8KT) 

 Koncernsko pravo (pravo povezanih družb) (7KT) 

 Izbirni predmet I (5KT) 
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 Izbirni predmet II (5KT) 

 Izbirni predmet III (5KT) 

 

4. semester: 

 Individualno raziskovalno delo (10KT) 

 Magistrska naloga (20 KT) 

 

Izbirni predmeti: 

 Bilančno pravo 

 Primerjalno pravo 

 Nepremičninsko in zamljiškoknjižno pravo 

 Pravo trga finančnih inštrumentov 

 Pravo varstva konkurence in varstvo človekovih pravic 

 Gospodarsko konzorcijsko pravo 

 Davčno pravo 

 Inštituti zavarovanja plačil 

 Konkurenčno pravo EU 

 Mednarodno delovno in socialno pravo 

 

Več informacij o novem študijskem programu bo objavljenih naknadno. 
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Utrinki  

Evro-pf  

Mednarodni znanstveni simpozij  »The Concept and Conceptions of 

Transnational and Global Law« 

 

V okviru podoktorskega projekta dr. Mateja Avblja, z naslovom: »Postmoderni izzivi 

transnacionalnega prava za Evropsko unijo«, so na Fakulteti za državne in evropske 

študije s podporo Agencije Republike Slovenije za raziskovanje in razvoj (ARRS) v 

okviru Mednarodnega znanstvenega simpozija z naslovom »The Concept and 

Conceptions of Transnational and Global Law« gostovali:  

 profesor dr. Neil Walker (Univerza v Edinburghu),  

 profesor dr. Mattias Kumm (NYU School of Law in WZB Berlin),  

 profesor dr. Gianluigi Palombella (Univerza v Parmi),  

 Dr Jose Manuel Baretto (Univerza v Bonnu)  

 ter profesor dr. Matej Avbelj (FDŠ).  

Dogodek je potekal 18.6. 2015 v  prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo 

nabrežje 11, Ljubljana.   
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Evro-pf  

Srečanje kariernih centrov, 23.6.2015 

 

Obveščamo vas, da je v okviru Kariernega centra Evropske pravne fakultete v torek, 

23.06.2015, ob 11:00 uri, v prostorih Evropske pravne fakultete v Ljubljani potekalo 

srečanje slovenskih kariernih centrov. Dogodka so se udeležili predstavniki Kariernega 

centra Univerze v Ljubljani, Kariernega centra Univerze v Mariboru, Kariernega centra 

Univerze na Primorskem, Kariernega centra Univerze v Novi Gorici, Kariernega centra 

DOBA fakultete ter 

predstavnik Ministrstva 

za izobraževanje, 

znanost in šport, g. 

Janez Danijel.   

Poleg medsebojnega 

druženja je bil namen 

dogodka tudi 

spoznavanje 

dejavnosti ostalih 

kariernih centrov z željo 

po še tesnejšem 

sodelovanju in 

planiranju morebitnih skupnih aktivnosti v prihajajočem obdobju. Mag. Tamara Guzelj 

pa je vsem kariernim svetovalcem podala koristne napotke za uspešno in učinkovito 

karierno svetovanju mladim.  

Program srečanja je zajemal:  

11.00: Pozdravni nagovor (Nataša Kolavčič, vodja kariernega centra Evropske pravne 

fakultete, ter izr. prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne fakultete) 

11.30 - 12.00: Predstavitev Evropske pravne fakultete in njenega kariernega centra (izr. 

prof. dr. Marko Novak, dekan Evropske pravne fakultete, ter Nataša Kolavčič, vodja 

kariernega centra Evropske pravne fakultete) 
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12.00 - 12.30: Predstavitev dejavnosti kariernega centra Univerze v Ljubljani (Maja 

Dizdarević, vodja projekta in koordinatorica kariernih centrov Univerze v Ljubljani).  

12.30 - 13.30: Predavanje namenjeno kariernim svetovalcem na temo »Znanja in 

veščine, ki mladim iskalcem zaposlitve najbolj primanjkujejo,  in so ključne za to, da bi 

se lahko čimprej zaposlili" (mag. Tamara Guzelj, direktorica podjetja Partner Consulting 

d.o.o.).  

13.30 - 15.00: Zaključek ter pogostitev in druženje udeležencev.  

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. 

razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, 

konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«, v razmerju 85 % iz sredstev Evropske unije in 15 % iz lastnih 

sredstev. 
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Evro-pf  

Pisma Erasmus študentov 

 

Evropska pravna fakulteta je uspešna na področju Erasmus+ mobilnosti za namene 

študija in prakse.  Študente, ki so tovrstno izkušnjo že doživeli, smo za namene tokratne 

številke E-novic povabili k pisanju na temo njihove »Erasmus izkušnje«. K sodelovanju je 

privolila študentka podiplomskega študija prava Adriana Lorenzutti, ki je svojo 

izmenjavo za namene študija (pisanje magistrskega dela) opravljala v Italiji, na pravni 

fakulteti Univerze v Vidmu.  

 V nadaljevanju si lahko preberete njeno zgodbo.  

 

Pozdravljeni vsi, 

Sem Adriana Lorenzutti, absolventka podiplomskega magistrskega študijskega 

programa Pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Svojo izmenjavo sem 

preživela in doživela v romantični Italiji ob spremstvu dobre 

hrane. Moja študijska izmenjava je bila namenjena pisanju 

magistrske naloge in je potekala na Univerzi v Vidmu. 

Mesto Videm ali po italijansko Udine leži v deželi Furlanije-

Julijske krajine na severovzhodu Italije. Videm je bil zelo 

pomemben kraj, saj velja za prvo večjo naseljeno točko na 

južni strani Julijskih Alp. Kot izhaja iz dokumentov iz leta 983 

je Videm svoj razvojni vzpon pričel po zatonu Ogleja, 

enega tedaj pomembnejših mest v Rimskem imperiju. Leta 

1420 Videm postane del Beneške republike.  

Napoleon Bonaparte pa s pogodbo iz Campa Formia leta 1797 mesto priključi Avstriji. 

V italijansko kraljestvo pa je bilo mesto vključeno čez slabih sto let, natančneje leta 

1866. Za vse, ki vas navdihuje tudi zgodovina, boste lahko uživali v različnih 

arhitekturnih slogih, poleg tega pa vsi prebivalci mesta prejmejo tudi mestno kartico, 
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ki vam omogoča različne popuste tako v muzejih, gledališču, kinu, na koncertih, 

razstavah in tako naprej. Pravo pozitivno vzdušje mesta pa soustvarjajo tudi številni 

parki. Malo bolj slabo voljo pa ustvarjajo označbe ulic, ki se nahajajo samo na začetku 

ulice. Namreč hišne številke ne premorejo imena ulice, kar moram priznati, da pri 

iskanju različnih institucij mi je povzročilo veliko izgubo časa. Iz tega izhaja značilnost, 

da Italijani, kar na slepo povprašujejo od vrat do vrat po različnih naslovih.  

Pred odhodom sem doživela rahlo razočaranje, saj za Erasmus študente ni bilo 

predvideno prosto mesto v 

študentskem domu, zato sem 

morala sama poiskati in se 

dogovoriti za apartma, ki sem 

ga nato delila še z deva 

študentkama. Glede na 

izkušnje tudi ostalih, je to lahko 

zelo velika ovira predvsem pa 

za tiste, ki ne obvladajo 

italijanskega jezika. Vendar 

moram k temu dodati, da 

mednarodna pisarna zelo 

dobro deluje in da so vedno aktivni in odzivni pri nudenju pomoči. 

Moj prihod je pričakala tudi zelo aktivna Erasmus študentska mreža (ESN NASE Udine), 

združenje prostovoljcev, ki želi prispevati k evropskemu duhu tudi v Udinah. V okviru 

tega združenja potekajo različne aktivnosti, ki pozitivno prispevajo k spoznavanju 

okolja in vzpostavljajo večjo možnost spoznavanja in druženja z osebami različnih nacij 

in kultur. V njihovi družbi vam zagotovljeno na izmenjavi ne bo dolg čas.  

Predavanja in komunikacija na različnih institucijah je potekala v italijanskem jeziku, saj 

je angleščina prava redkost. Ne glede na jezikovno predznanje italijanskega jezika 

Univerza v Udinah, prek CLAV organizira in skrbi za brezplačne jezikovne priprave, ki 

so končane z zaključnim izpitom. Če pa bi se na izmenjavi želeli naučiti še kakšnega 

drugega jezika, morda tudi bolj eksotičnega, se za študente Univerze v okviru CLAV 

izvajajo ugodni samoplačniški jezikovni tečaji. 
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Izmenjava je izjemna izkušnja, ki jo priporočam vsem študentom. S študijsko izmenjavo 

študent le pridobi, izgubiti pa nima ničesar. Študijsko izmenjavo vidim kot zelo pozitivno 

izkušnjo. Iz izmenjave prihajam s pogledom, da drugačnost ne pomeni težavo, temveč 

prednost. Moram pa le priznati, da tudi sama sem imela pred izmenjavo veliko 

vprašanj, kako bo, ali je res tako kot se govori. Zame je to bila tudi odlična izkušnja, da 

sem preizkušala zaživeti v čisto novem okolju daleč od doma in to čisto v drugi deželi.  

Izmenjava je presegla vsa moja pričakovanja. 

 

Prijeten pozdrav, 

Adriana Lorenzutti. 
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Naši – vaši dosežki  

Akademski dosežki 

Izr. prof. dr. Marko Novak 

 

Dekan Evropske pravne fakultete, izr. prof. Marko Novak, je pred kratim sodeloval na 

dveh konferencah v tujini. Prva konferenca z naslovom Visual Argumentation & 

Reasonableness in Judicial Debate (GTR15 – Trento Days on Rhetoric) je potekala od 

17. do 19. junija 2015 na Univerzi v Trentu, Italija. Dekan je predstavil referat z naslovom 

‘Argument from Majority in Judicial Debates’. Druga konferenca z naslovom 

International Conference on Legal Argumentation and the Rule of Law je potekala od 

25. do 26. junija 2015 na Erazmus univerzi v Rotterdamu, Nizozemska. Dekan je 

predstavil referat z naslovom ‘Arguing Certainty in Criminal Decision-Making and the 

Rule of Law’.  

Evro-pf  

Doc. dr. Matej Avbelj 

 

V juniju je pri GV založbi izšla knjiga Nepravna država avtorja doc. dr. Mateja Avblja. V 

knjigi je objavljenih 28 polemičnih pravnih besedil, s katerimi se je 

avtor, univerzitetni učitelj prava, med letoma 2011 in 2015 odzival 

na dogajanja v zadevi Patria. Besedila so bila večinoma objavljena 

kot kolumne na portalu IUS-INFO, kot prispevki v Pravni praksi, 

nekatera pa tudi v Večeru, Slovenskem času in Demokraciji. 

Zadeva Patria je po avtorjevem mnenju odlična študija primera, 

zato želi spodbuditi javno razpravo o njej v laični javnosti in 

strokovnih krogih, med institucionalnimi akterji in predvsem v študentski srenji.bo na 

pogovoru o nekaterih aktualnih vprašanjih sodeloval mag. Matevž Krivic. (VIR: 

www.gvzalozba.si) Posnetek predstavitve knjige si lahko ogledate na povezavi:  

http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=145916 

 

http://www.gvzalozba.si/
http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=145916
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Evro-pf  

Doc. dr. Jernej Letnar Černič 

 

Doc. dr. Jernej Letnar Černič je na povabilo Univerze v Oxfordu 9. junija 2015 na okrogli 

mizi predstavil knjigo "Making Sovereign Financing and Human Rights Work", ki je v 

lanskem letu v soavtorstvu izšla pri oxfordski založbi Hart Publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsem predavateljem fakulteta izreka iskrene čestitke! 


